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PŘEHLED 

Milé děti, 

jak se máte? Doufám, že dobře.  A propos, dnes 8. 6. má svátek Medard. K tomuto dni 
se váže pranostika, která praví, že na Medarda kápě, čtyřicet dní kape. Tak doufám, že 
nebude pršet jako z konve. To by nebyly žádné prázdniny a ty už budou za tři týdny. 

Čas plyne jako voda. No, nyní spíš už utíká.    

Tak už jen pár úkolů, abychom ještě procvičili mozkové závity. Budeme se dál věnovat 

párovým souhláskám, násobilce a zopakujeme si, co je to úraz a co je to nemoc a jak 

jim předcházet. Před prázdninami se to hodí.   

Určitě už také čekáte na řešení minulého mozkolamu. Otázka zněla, které číslo do 
skupiny čísel (13, 2O2, 35, 211, 22, 40, 112) nepatří a proč? A správná odpověď je? 

Nepatří tam číslo 35, protože součet číslic 3 a 5 je 8. U ostatních čísel je součet číslic 4 

např.: (13) 1 + 3 = 4, (202) 2 + 0 + 2 = 4. Gratuluji všem, kteří věděli. 

Přejeme Vám hezký týden a spoustu dobré nálady 

 

Lenka Klosová a Jitka Branišová 

 

PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

ČESKÝ JAZYK Pondělí až pátek  

Přepis, psaní slov a vět, 
párové souhlásky 

Čtení: Pokračujte ve čtení knihy 

dle výběru dítěte.  

Pondělí: Dnes si zopakujeme 
psaní párových souhlásek. 

Podívej se na cv. 2/101, doplň 
z, nebo s a odůvodni si pravopis 
(vůz – bez vozu). Pak tvoř 

slovní spojení, např.: pevný 
provaz, dlouhý… 

 Úterý Vezmi si písanku, doplň 

chybějící souhlásky a krásně 
opiš. Nezapomeň na kontrolu 

správnosti. Potom dokonči 2. 
cvičení se zeleninou podle 
zadání. 

Středa: Přečti si článek Kaluž. 

Slova s vyznačenou souhláskou 
si řekni v jiné podobě. Např.: 

koš – bez koše, ukaž – já 
ukážu. Přečti si otázky 1 – 4 a 
vyhledej odpověď. Najdi 

 Učebnice ČJ s. 101, 102 

 Písanka s. 26, 37 

  

 Kniha podle tvého výběru 

  Učebnice ČJ cv.2/101 

 

 

  

  

 Písanka s. 26  

 

 

 

  Učebnice ČJ: cv.1/102 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

v článku 5 sloves a říkej si 

např.: já se učím, ty se učíš, on 
se učí, já jezdím, ty jezdíš, on 
j…    

Čtvrtek: Dnes se podívej na 

cv.2/102, cvičení si přečti, 
zdůvodni si pravopis slov a 

cvičení opiš. Za dobře napsané 
cvičení si nakresli usmívajícího 
smajlíka.  

Pátek: Dnes si vezmi písanku, 
vypracuj podle zadání s. 37. Dej 
pozor na popletené věty, přepiš 

je tak, aby to nebyly nesmysly. 
Vlastní jména měst píšeme 

s velkým písmenem na začátku. 
Kdo chce, může zkusit města 
najít na mapě ČR. 

Můžeš si i nakreslit smajlíky 

podle svého uvážení za tento 
týden. 

  

  

 

 

 Učebnice ČJ: cv.2/102 

 

 

  

 Písanka s. 37 

 Umím, vím, jak na to. 

  Učím se, většinou vím. 

  Nechce se mi, nevím, jak do 
toho. 

  Snažím se, potřebuju 
poradit. 

MATEMATIKA Pondělí až pátek 

Počítání do 100, násobilka 2, 

slovní úlohy, dělení na části 

Pondělí: Dnes si zopakujeme 
spravedlivé dělení. Pracuj dle 

pokynů na s. 47 Ve cv. 1 
rozděluj křížky do dvou řad 
(dělíme dvěma) vzor:   

 

16 : 2 =         2 . 8 = 

16 : 8 =         8 . 2 =  

Ve cv. 2, v tabulce doplňujeme, 
kolik stromů bylo vysazeno 

v řadě, když musí být v každé 
řadě stejně. Pokud si nebudeš 
vědět rady, zavolej nebo 

vynech. 

Úterý: Dnes budeme zase 
spravedlivě dělit, pracuj na s. 

48. Vždy nejprve maluj, doplňuj 
a vyřeš, nezapomeň doplnit 
výsledek do odpovědi. 

 PS M: s. 47 - 51, cv. 6/43 

  

  

 PS M: s. 47 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 PS M s. 48 
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PŘEDMĚT POKYNY PRO DĚTI ZDROJE (ÚKOLY, ZADÁNÍ APOD.) 

Středa: A zase spravedlivé 

dělení na s. 49, maluj a řeš.  

Čtvrtek: A je tu násobilka tří. 
Pracuj na s. 50 dle pokynů. 
Pracuj pomalu a pečlivě. Uč se 

násobky tří zpaměti. 

Pátek: Dnes tě čeká opakování 
na s. 51 a cv. na násobení na s. 

51. 

 PS M s. 49 

  

 PS M s. 50  

 

  

 PS cv. 1, 4/51 a cv. 6/43 

PRVOUKA Pondělí až pátek 

 Nemoc, úraz 

 Pracuj dle zadání.  

 PS s. 62 

POŽADAVKY POZNÁMKY 

 Pozorně čti. 

 Čti každý den a ke každé knize, kterou 

dočteš, si vytvářej Čtenářský list (název, 

spisovatel, ilustrace).  

 

 

 

 

 

 

 

 Příklady z matematiky počítej s 
rozvahou, raději pomalu, chybné 

příklady zkusit znovu. 

 V matematice používej bez zábran 

počítadlo, číselnou osu, kostky, lego, 
kolíčky, kreslení – vše je povoleno – 

cílem je dojít ke správnému výsledku 

vlastní cestou.   

 Rozvrhni si čas na jednotlivá cvičení, 

nemusíš hned vše udělat najednou. 

 Dbej na odpočinek, správné sezení a 

protáhni se v průběhu práce.  

 Mezi úkoly si stanov přestávky, podobně 

jako ve škole.  

 Pokud něčemu neporozumíš, dej vědět, 

zeptej se, nebo to odlož, až se uvidíme 

 

 

 

Pohádky 

B. Němcová 
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Upřesňující informace: 

 

Milí rodiče,  

děkuji za pomoc a zpětnou vazbu při domácí výuce. Stále platí že, rozvržení učiva je 
pouze doporučující a iniciativu a zodpovědnost přenechme více dětem, ony to 

zvládnou. V matematice se budeme věnovat násobení 3 a párovým souhláskám v ČJ. 
Nebojte, budeme se tomu dál systematicky věnovat i ve škole.  Umožněte prosím, také 

dětem poslat mi sebehodnocení. Moc děkuji za ochotu zprostředkování kontaktu 
s dětmi pomocí telefonu, emailu, apod. (lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz), 

ale také za čas, který věnujete společnému vzdělávání.   

Děkuji Vám ještě jednou, nejen já, ale i paní asistentka, přejeme příjemný a klidný týden 

 

Lenka Klosová, Jitka Branišová  

 

Dobrovolné (doplňkové učivo) 

Mozkolam: 

Přemýšlej a vzpomeň na samohlásky. Mám 5 synovců.  

První se jmenuje PATAPLA. 

Druhý se jmenuje PETEPLE. 

Jméno třetího je PITIPLI. 

Čtvrtý se jmenuje POTOPLO. 

Jak se jmenuje ten pátý? A proč? 

 

Párové souhlásky s a z 

Párové souhlásky š a ž 

Násobilka 3 

Násobky 3 - tříkolky 

Nakupování – násobilka - hra 

Nemoc a úraz 

 

 

Lenka Klosová 

Třídní učitelka 2. A 

mailto:lenka.klosova@kamenka-celakovice.cz
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/karticky/z-s/index.html
https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/%C5%BD-%C5%A0/cviceni.html
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/vyhledavaninasobku3.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/na-trikolkach/nasob3.htm
https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nakupujeme/priklady1.htm
https://www.skolasnadhledem.cz/game/1483

